Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VII

Zápis z 34. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 12. 5. 2021
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek, F. Rais
Za ÚMO: M. Kroutilová
Omluveni: J. Tomšů

I
Jmenování ověřitele zápisu z 34. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 33. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 34. jednání R MO byl jmenován
R. Kalášek. Zapisovatelkou byla jmenována P. Kořínková, pracovnice KÚ.

II
Zpráva starosty a tajemníka úřadu
Vak, a.s. – rekonstrukce vodovodu Gen. Svobody 2022 – pouze vodovod, ne kanalizace, vznesl
jsem požadavek na vedení řádu po obou stranách ulice (kratší přípojky). Zamítnuto.
VAK a.s. a Stav. Úřad MmP – Trnovský odpad Kréta
Prezentace nového webu města – na rozhodnutí ZMO + mobilní aplikace (ještě se dokončuje)
Lávka – stavební povolení nabylo právní moci – vypsání VŘ po jednání RmP 24.5.2021
Jednání s projektantem (Prodin) – okružní křižovatka Doubravice - v kompromisu vybrána jedna
ze tří variant (SÚS, DpmP, MO, PČR)
Otevření knihoven, obnovení činnosti místních komisí rady, návštěvy jubilantů, sportoviště –
mobilní toalety
Spalovna – zastavené řízení, nová žádost není
Seminář pro zastupitele města – zásady spolupráce s investory
Jednání s občany – upozornění na závady komunikací v ul. Duškova, O. Brázdy, garáže Rosice;
stav „kopce“ v Ohrazenicích; stanoviště kontejnerů – černé skládky v ul. Bohdanečská,
Doubravická, Fričova, Chelčického; požadavky na instalaci VDZ P. Holého a Chelčického
Instalace cedulí „Nekrmte nutrie“
Stavby – úřadovna OD Ohrazenice, chodník u Ohrádky, VDZ CS Rosice – Semtín, parčík
Mánesova
Rozprava:
J. Rejda – dotaz na úpravu kopců v Ohrazenicích – odp. V. Čapek
Usnesení č.: 390/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty a tajemníka na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2021
2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2021
3. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2020 a plán výsadby na rok 2021
4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2020/2021
5. Stav černých skládek na území MO
6. Průběžná informace o stavu a fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice VII
7. Vypsání záměru na pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Semtínská 42,
Ohrazenice
8. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice
9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici Pištorova proti
točně“
10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Výstavba nové parkovací plochy v ulici
Semtínská“
11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Výstavba nového chodníku v Trnové“
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Usnesení č.: 391/34-5/2021
R MO Pardubice VII schvaluje vlastní program dle návrhu s doplněním o bod R/1 – Návrh novely
Obecně závazné vyhlášky č. X/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o
veřejném pořádku. R/2 - Žádost o vyjádření ve věci Lokalita Obora – Doubravice.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

1. Kontrola plnění usnesení Rady MO Pardubice VII za období 1. čtvrtletí 2021
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.: 392/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII schvaluje předloženou zprávu.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2. Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2021
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 393/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2020 a plán výsadby na rok 2021
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Rozprava:
V. Čapek – dosazení mobilní zeleně a opravu mobiliáře u č.p.554 v ul. Generála Svobody
Usnesení č.: 394/34-5/2021
R MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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4. Vyhodnocení zimní údržby a oprav místních komunikací po zimě 2020/2021
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD, komentářem doplnil V. Čapek,
starosta MO Pardubice VII
Usnesení č.: 395/34-5/2021
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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5. Stav černých skládek na území MO
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 396/34-5/2021
R MO Pardubice VII bere zprávu na vědomí.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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6. Průběžná informace o stavu fungování místních knihoven v rámci MO Pardubice VII
Zpracovala P. Kořínková, kancelář úřadu, předkládá V. Čapek, starosta MO Pardubice VII
Rozprava:
R. Kalášek – informace o otevírací a výpůjční době knihovny v Doubravicích
Usnesení č.: 397/34-5/2021
Rada Městského obvodu Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.
-

pro:

-

proti: 0
zdrž.: 0
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7. Vypsání záměru na pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Semtínská 42, Ohrazenice
Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO
Usnesení č.: 398/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a ukládá ekonomickému odboru vyvěsit
záměr na nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 74,15 m2 v I. nadzemním podlaží
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v levé části budovy čp. 42 na Semtínské ul. v Pardubicích – Ohrazenicích, na pozemku parcela
č. st. 45/1, k. ú. Ohrazenice 709328, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 10001,
s účinností nejdříve od 2. srpna 2021 dle přiloženého návrhu.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

8. Prodloužení nájmu bytu č. 1 v OD Doubravice
Zpracovala S. Hájková, referent EO, předkládá R. Hančová, vedoucí EO
Usnesení č.: 399/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke
smlouvě o nájmu bytu uzavřené Městským obvodem Pardubice VII *****, na nájem bytu č. 1
v obecním domě v Doubravicích, umístěný ve II. nadzemním podlaží budovy č.p. 8, tak, že dojde
k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 14. července 2022. Aktuální výše nájemného činí
5.773,00 Kč měsíčně a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu jsou stanoveny v souladu se
zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Složená jistota ve výši 15.600,00
Kč zůstane zachována.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici Pištorova proti točně“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 400/34-5/2021
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce chodníku v ulici
Pištorova proti točně“ firmu: Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice IČ“ 40115798.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Výstavba nové parkovací plochy v ulici Semtínská“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 401/34-5/2021
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky „Výstavba nové parkovací plochy
v ulici Semtínská“ firmu: Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice, IČ: 40115798.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Výstavba nového chodníku v Trnové“
Zpracoval M. Hladík, oddělení investic, předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Usnesení č.: 402/34-5/2021
R MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výstavba nového chodníku v Trnové“
firmu: JAAS Pardubice s.r.o., Fügnerova 280, 533 51 Pardubice, IČ: 27502261.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

R/1 – Návrh novely Obecně závazné vyhlášky č. X/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
13/2006 o veřejném pořádku
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD
Rozprava: do rozpravy se zapojili všichni členové RMO
Usnesení č.: 403/34-5/2021
Rada Městského obvodu Pardubice VII projednala návrh novely Obecně závazné vyhlášky
statutárního města Pardubic č. …/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o
veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č.
1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č.
5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020 a
navrhuje
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a) doplnit přílohu č. 2 vymezující plochy dětských hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup
psa o novou plochu dětského hřiště v Ohrazenicích na p.p.č. 200/202, k.ú. Ohrazenice,
b) doplnit přílohu č. 3 vyhlášky vymezující plochy veřejné zeleně, na nichž je zakázána jízda a
stání motorových vozidel o:
1. odstranit pás zeleně „pod ulicí“ Danihelkova v Rosicích nad Labem, lemující hranici pole
2. přidat nový parčík v ulici Mánesova v Rosicích nad Labem
3. opravit prostor Školního náměstí podle posledních změn ve vlastnictví a využití pozemků
(kolem školy)
4. upravit prostor pod náspem mostu na Svítkov rozšířením o okolí nového veřejného ohniště.
V ostatních bodech se zněním navrhovaných změn souhlasí.
- pro: 4
-

proti: 0
zdrž.: 0

R/2 Žádost o vyjádření ve věci Lokalita Obora – Doubravice
Zpracoval a předkládá T. Vencl, vedoucí ŽPOD, komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO Pardubice
VII
Usnesení č.: 404/34-5/2021

Rada MO Pardubice VII nemá námitek ke změně krytu sjízdných ploch v lokalitě Obora.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:
Usnesení č.: 405/34-5/2021
Rada MO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky)
a rozhodla následovně:
1) Společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad

Labem, žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6, p.p.č.
3707/7, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 9232-2219/2019 a na částech pozemků označených jako p.p.č.
246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu
určeném geometrickým plánem č. 1807-2219/2019, spočívajícího v provozování plynárenského
zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – kpt. Bartoše+1“.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

2) Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO 65993390, se sídlem

Hlaváčova 902, Pardubice, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38, p.p.č. 69/6,
p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č. 314/10, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 562/2, p.p.č.
645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č. 647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č. 668/22, p.p.č.
668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 668/32, p.p.č. 668/45 k.ú. Trnová, p.p.č.
886/33, p.p.č. 886/35, p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č. 5173/62, p.p.č. 5173/66,
p.p.č. 3618/5, p.p.č. 3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27 k. ú. Pardubice, ve vlastnictví
statutárního města Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za účelem uložení a
provozování souboru veřejného osvětlení v rámci akce „ I/36 Pardubice Trnová – FáblovkaDubina“, dle § 1267.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

3) Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,

Kostelecká 879/59, PSČ 19600, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, vše v
k.ú. Trnová, za účelem uložení a provozování vodovodu a kanalizace, za jednorázovou platbu
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500,- Kč+DPH, dle § 1267. Zdůvodnění žadatele: vybudování inženýrských sítí pro MŠ a bytové
domy.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

4) Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice,

Kostelecká 879/59, PSČ 19600, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, p.p.č.
131/55, p.p.č. 139/3, p.p.č. 140/6, p.p.č. 140/11, p.p.č. 140/13, vše v k.ú. Trnová, za účelem uložení
a provozování souboru veřejného osvětlení, za jednorázovou platbu 500,- Kč+DPH, dle § 1267.
Zdůvodnění žadatele: vybudování veřejného osvětlení pro MŠ a bytové domy.
RMO Pardubice VII k předložené žádosti nemá připomínek.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

5) ***** žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2, části pozemku

označeného jako p.p.č. 150/5 o výměře cca 24 m2, vše v k.ú. Ohrazenice. Zdůvodnění žadatele:
garáž + sklad
RMO Pardubice VII s prodejem nesouhlasí, požaduje zachovat návaznost na pozemek č.
150/2 v k.ú. Ohrazenice.
-

pro: 4
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse, různé:
V. Čapek: seznámení se stížností občana Doubravic na zvýšenou prašnost v souvislosti s výstavbou lokality
Obora.
Zapsala P. Kořínková
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: .………………………..
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